
25

วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559
Journal of Health and Health Management Vol. 3 No.3 September-December 2016

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชนชานเมือง 
กรุงเทพมหานคร

(The Related Factors of Depression among the Elderly
in Suburb Community, Bangkok)

อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ค.ด.*

สุชาติ พันธุ์ลาภ, พย.ม.**

Oraphun Lueboonthavatchai, Ph.D.,

Suchart PanLarp, M.S.N.,

บทคัดย่อ
	 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้	 เพ่ือศึกษาระดับภาวะซึมเศร้าและปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า

ของผู้สูงอายุในชุมชนชานเมืองกรุงเทพมหานคร	กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่มารับบริการ	ณ	หน่วยงานสุขภาพจิตของ

โรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่ง	และศูนย์บริการสุขภาพจิตชุมชนชานเมือง	กรุงเทพมหานคร	จ�านวน	130	ราย	เครื่องมือ

ท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู	ได้แก่	แบบสอบถามข้อมูลส่วนบคุคล	แบบประเมนิภาวะซมึเศร้าส�าหรับผูส้งูอายไุทย	แบบ

ประเมินความรูส้กึมีคณุค่าในตนเอง		และแบบประเมนิการสนบัสนนุทางสงัคม	แบบประเมนิทุกชดุผ่านการพิจารณาจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ	3	ท่าน	และมีค่าความเที่ยง	เท่ากับ	0.81,	0.63	และ	0.97	ตามล�าดับ	ด�าเนินการเก็บข้อมูลโดยผู้วิจัยและ

ผู้ช่วยวิจัย	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การทดสอบค่าที	ไคร์สแควร์	

และสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้	 คะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชนชานเมือง

กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อยู่ในระดับเล็กน้อย	ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	0.05	ได้แก่	

1)	การมีประวัติการเจบ็ป่วยด้วยโรคทางจติเวชมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกับภาวะซึมเศร้า	2)	ความรู้สกึมคีณุค่าในตนเอง	

และการได้รบัการสนบัสนนุทางสงัคมมคีวามสมัพันธ์ทางลบกบัภาวะซมึเศร้าในระดบัปานกลางท่ี	-0.567	และ	-0.454	

ตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ:	 ภาวะซมึเศร้า,  ผูส้งูอาย,ุ  ชุมชนชานเมืองกรงุเทพฯ

Abstract
 The objectives of this descriptive research were to study the depression level and to investigate 

the factors that correlated with depression of the elderly person in suburb community, Bangkok. 

Samples of this study were 130 persons who came in mental health clinic of psychiatric hospital and 

public health center in suburb community, Bangkok. The instruments of this study were demographic 

* รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
** อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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data questionnaires, the Thai geriatric depression scale, Self-esteem scale, and Social support 

questionnaires. All of these instruments were validated by three experts and tested for reliability by 

Cronbach’s alpha coefficient. The reliability of the scales were 0.81, 0.63, and 0.97 respectively. Data were 

analyzed with frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, Chi-square test, and Pearson 

correlation coefficient. The results of this study revealed that the mean score of depression of the elderly 

in suburb community, Bangkok were mild level. The factors that correlation significantly at 0.05 level 

with depression were 1) the person who has been psychiatric history was positive correlation with 

depression 2) self- esteem, and social support were negative correlation with depression at -0.567 

and -0.454, respectively.

  

Keyword: depression, elderly, suburb community

บทน�า
	 ผู ้สูงอายุ	 หมายถึงบุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบป ี

บริบูรณ์ขึ้นไป	 ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	 พ.ศ.	 2546	

(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,	

2557)	อย่างไรก็ตาม	อาจมีการก�าหนดอายุที่แตกต่างกัน

บ ้าง	 เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์	

เทคโนโลยี	และความก้าวหน้าทางด้านสาธารณสุข	ท�าให้

ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น	อายุยืนยาวขึ้น	และนับวันผู้สูงอายุ

ทวีจ�านวนเพ่ิมมากขึ้น	 จากข้อมูลของส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 (2552) 

พบว่า	ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่ปี	2548	

เพราะมีจ�านวนประชากรผู้สูงอายุเกินกว่าร้อยละ	10	และ

เพิ่มเป็นร้อยละ	10.4,	10.5	และ	10.7	ในปี	2548,	2549	

และ	2550	ตามล�าดบั	และคาดว่าอัตราส่วนผูส้งูอายุจะเพ่ิม

ขึ้นถึง	10.7	ล้านคน	หรือร้อยละ	15.28	ในปี	2563	และ

ในอีก	20	ปีข้างหน้า	พ.ศ.	2573	จะเพิ่มมากกว่า	2	เท่า

ตัว	เป็นร้อยละ	25	ซึง่ถอืว่าเป็นสงัคมผูส้งูอายุอย่างเตม็ตวั	

(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย,	 2555)	 ซ่ึง

สังคมใดมีประชากรผู้สูงอายุ	 60	 ปีข้ึนไป	 เป็นสัดส่วน

มากกว่าร้อยละ	 10	 ถือว่าสังคมนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคม 

ผู้สูงอายุ	(aging society)	และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดย

สมบูรณ์	 เมื่อสัดส่วนประชากรอายุ	 60	ปีขึ้นไป	 เพิ่มเป็น

ร้อยละ	 20	 (รศรินทร์	 เกรย์	 และคณะ,	 2556)	 จ�านวน 

ผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนท�าให้ผู้สูงอายุกลายเป็นประชากรกลุ่ม

ใหญ่ทีต้่องได้รบัการดแูลมากขึน้และมกีารเปลีย่นแปลงของ

สุขภาวะทุกด้าน	

	 การเปลีย่นแปลงในวัยสงูอายเุป็นการเปลีย่นแปลง

ท่ีเป็นไปในทางเสือ่มท้ังด้านร่างกาย	และจติใจ	ท�าให้ความ

ความสามารถในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันลดลง	 เสี่ยงต่อ

การเกิดโรคเรื้อรัง	(จีราพร	ทองดี,	ดาราวรรณ	รองเมือง	

และฉนัทนา	นาคฉตัรย์ี,	2555)	โดยเฉพาะภาวะเสือ่มทาง

ร่างกาย	ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยไม่สุขสบาย	สมรรถนะทาง

กายถดถอย	หลงลืม	รู้สึกไร้คุณค่า	ท�าอะไรเองได้น้อยลง	

ท�าให้เกดิความไม่สบายใจ	วติกกงัวล	เครยีด	อารมณ์เศร้า

อันส่งผลต่อสุขภาพจิต	 จากรายงานข้อมูลการส�ารวจ

สุขภาพจิตคนไทย	3	ปี	ของกรมสุขภาพจิตและส�านักงาน

สถิติแห่งชาติ	พ.ศ.	2551-2553	พบว่า	ผู้สูงอายุ	60	ปีขึ้น

ไปมีคะแนนสุขภาพจิตต�่าสุดเม่ือเทียบกับประชากรกลุ่ม

อายุอื่น	(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	2555)	ซึ่งถือเป็นความ

เปราะบางด้านจติใจของผูส้งูอาย	ุเป็นคนท่ีไม่มีความสขุ	มี

สุขภาพจิตไม่ดี	 ซึ่งอาจมีผลต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	

เช่น	 เกิดอาการนอนไม่หลับ	 เสียสมาธิ	 หดหู่	 เศร้าหมอง 

ไม่อยากท�าอะไร	และไม่อยากรับประทานอาหาร	ซึ่งส่งผล

ต่อสุขภาพร่างกายด้วย	 ประกอบกับการเผชิญการ
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เปลี่ยนแปลงทางสังคมท�าให้รู้สึกไร้ค่า	ว้าเหว่	ถูกทอดท้ิง	

ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกและจิตใจของผู้สูงอายุอย่างมาก 

ผู้สูงอายุต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ท่ีเกิดขึ้น	

สภาวการณ์เช่นนีส่้งผลกระทบต่อผูส้งูอายุโดยเฉพาะภาวะ

ซึมเศร้า	 จากการศึกษาสถานการณ์และภาวะสุขภาพจิต

ของผู้สูงอายุ	เช่น	ผลการวิจัยปัญหาสุขภาพจิตในประเทศ

ตะวันตกพบความชุกของการเกิดปัญหาสุขภาพจิตใน 

ผู้สูงอายุ	 พบความชุกของโรคซึมเศร้ามากที่สุด	 ร้อยละ	

19.47	 (Volkert, Schulz, Härter, Wlodarczyk, & 

Andreas, 2013) ในประเทศองักฤษพบว่า	ประชากรผูส้งูอายุ

มีภาวะซึมเศร้าถึงร้อยละ	10-15 (Anderson, 2011) 

	 ส�าหรบัประเทศไทย	จากรายงานของกรมสขุภาพจติ	

ปี	2552	พบว่า	มผีูป่้วยด้วยโรคซมึเศร้า	ท้ังประเทศจ�านวน	

25,053	ราย	และผลการศึกษาของ	วลยัพร	นันท์ศุภวัฒน์	

และคณะ	(2552)	พบว่า	ผู้สูงอายุน่าจะมีภาวะซึมเศร้าถึง

ร้อยละ	72.30	และมีภาวะซึมเศร้าแน่นอน	ร้อยละ	15.60	

จากการศึกษาของ	 นภา	 พวงรอด	 (2558)	 พบว่า 

ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้า	ร้อยละ	15.30	และพบว่าปัจจัย

ท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู ้สูงอายุอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	0.05	ได้แก่	ปัจจัยส่วนบุคคล	

ด้านเพศ	ศาสนา	เศรษฐกจิ	การศึกษา	โดยพบว่า	เพศหญงิ

มีภาวะซึมเศร้ามากกว่าเพศชาย	เพศหญิงมีภาวะซึมเศร้า	

ร้อยละ	18.60	เพศชาย	ร้อยละ	9.40	ด้านศาสนาพบว่า	

ผู ้สูงอายุท่ีนับถือศาสนาคริสต์มีภาวะซึมเศร้ามากที่สุด	

ร้อยละ	75.00	ศาสนาอิสลาม	ร้อยละ	16.60	และศาสนา

พุทธ	ร้อยละ	14.60	ผู้สูงอายุท่ีอ่านหนังสือไม่ออกมีภาวะ

ซึมเศร้ามากท่ีสุด	 ร้อยละ	 33.30	 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

พบว่า	 ผู ้สูงอายุท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอ	 มีภาวะซึมเศร้า

มากกว่าผู้มีรายได้เพียงพอ	 ร้อยละ	 21.80	 และ	 12.90	

ตามล�าดับ	ปัจจยัด้านจติสงัคมพบว่า	การอยู่อาศัยกบัญาติ

มีภาวะซึมเศร้ามากกว่าการอยู่อาศัยกับคู่สมรสหรือบุตร	

และอยู่ตามล�าพัง	ร้อยละ	28.20,	13.30	ตามล�าดับ	และ

พบว่า	 ผู ้สูงอายุท่ีไม่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีภาวะ 

ซึมเศร้ามากกว่าผู้ท่ีเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ	 ร้อยละ	

21.80	และ	12.10		ตามล�าดับ	ปัจจัยด้านชีวภาพพบว่า

ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้า	ร้อยละ	19.50	มีโรคประจ�าตัวท่ี

ท�าให้ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้า	ได้แก่	โรคมะเร็ง	โรคหลอด

เลือดสมอง	โรคเบาหวาน	ร้อยละ	40,	33.30	และ	23.50	

ตามล�าดับ	และพบว่า	เหตุการณ์เจ็บป่วยต้องพบแพทย์ใน

ช่วง	1	ปีทีผ่่านมา	ท�าให้ความกังวลกับโรค	หรอืความเจบ็ป่วย

ระดับมาก	 ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้ามากท่ีสุดถึง

ร้อยละ	50	นอกจากนี้ยังพบว่า	ความชุกของภาวะซึมเศร้า

ในกลุ่มผู้สูงอายุมีจ�านวนมากถึงร้อยละ	 29.40-64.70 

ในสตรีวัยทองและหลงัคลอดพบ	ร้อยละ	2.80-38.50	โดย

พบ	 ร้อยละ	 13.00-78.05	 และผู้ป่วยโรคทางกายเรื้อรัง 

ร้อยละ	 6.70-69.20	 ตามล�าดับ	 (สุทธานันท์	 ชุนแจ่ม,	

โสภิณ	แตงอ่อน	และทัศนา	ทวีคูณ;	2554)

	 จากการศึกษาดังกล่าว	 แสดงให้เห็นว่าวัยสูงอายุ

เป็นวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย	 จิตใจ	 และ

สังคมไปในทางเสื่อม	 และส่งผลให้ผู ้สูงอายุส่วนใหญ ่

มีปัญหาสุขภาพจิต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดภาวะซึม

เศร้าในผู้สูงอายุเกิดได้ง่าย	จากปัญหาด้านร่างกาย	ความ

เสื่อมสมรรถภาพทางกาย	 ท�าให้เกิดความไม่สุขสบาย 

ส่งผลต่อสภาพอารมณ์ของผู้สูงอายุ	 ประกอบกับบทบาท

ทางสงัคมและอาชพี	การงานลดลง	ผูส้งูอายรูุ้สกึว่าตนต้อง

อยู่ในภาวะพ่ึงพาลูกหลาน	 จึงท�าให้รู้สึกว่าตนไร้คุณค่า	

และซมึเศร้าได้ง่าย	ผลกระทบเมือ่อารมณ์เศร้าเกดิขึน้นาน	

เป็นภาวะซมึเศร้าและเร้ือรงัจนกระท่ังส่งผลเสยีต่อร่างกาย	

จิตใจ	และสังคม	เกิดเป็นการเจ็บป่วย	โรคซึมเศร้า	หรือ

เป็นโรคทางจิตเวชในกลุ ่มอื่นๆ	 ท่ีมีความผิดปกติทาง

อารมณ์	 การเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าวท�าให้เกิดความ

บกพร่องในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	สร้างความเสียหาย

ต่อคุณภาพชีวิตได้สูงกว่าโรคอื่นๆ	 (พจนา	 เปลี่ยนเกิด,	

2557)	ซ่ึงส่งผลกระทบ	ท้ังต่อตัวผู้สูงอายุ	และภาระของ

ครอบครัวท่ีจะต้องดูแลเอาใจใส่เพ่ิมขึ้น	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึง

สนใจศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอาย ุ
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ท่ีชัดเจน	 และหาตัวแปรอ่ืนๆ	 ท่ีสามารถพยากรณ์ภาวะ 

ซึมเศร้าได้ในปัจจุบัน	

วัตถุประสงค์
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	

	 	 1. ศึกษาระดับภาวะซึมเศร้าของผู ้สูงอาย ุ

ในชุมชนชานเมือง	กรุงเทพมหานคร

	 	 2.	ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง	ปัจจัยด้านเพศ	

อายุ	สถานภาพสมรส	ระดับการศึกษา	การประกอบอาชีพ	

ความเพียงพอของรายได้	การอยู่อาศัย	ประวติัการการเจบ็

ป่วย	ด้วยโรคทางกายและโรคทางจติเวช	การสญูเสยีบคุคล

หรือสิ่งของมีค่า	 ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง	 และการ

สนบัสนนุทางสงัคม	กบัภาวะซมึเศร้าของผูส้งูอายุในชมุชน

ชานเมืองกรุงเทพมหานคร				

สมมติฐานการวิจัย
	 1.	 ภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชนชานเมือง	

กรุงเทพมหานคร	ท่ีมารับบริการด้านสขุภาพจติ	อยูใ่นระดบั

ปานกลางถงึสงู

	 2.	เพศ	อาย	ุสถานภาพสมรส	ระดบัการศึกษา	การ

ประกอบอาชพี	ความเพียงพอของรายได้	การอยู่อาศยั	โรค

ประจ�าตวั	ประวัติการเจบ็ป่วยด้วยโรคทางกาย	และโรคทาง

จติเวช	การสญูเสยีบคุคลหรอืสิง่ของมค่ีา	ความรูส้กึมคีณุค่า

ในตนเอง	 และการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับ

ภาวะซมึเศร้าของผูส้งูอายใุนชมุชนชานเมอืง	กรงุเทพมหานคร	

อย่างมีนยัส�าคัญทางสถติิที	่ระดบั	0.05

ค�านิยามในการวิจัย
 1. ภาวะซมึเศร้าของผูสู้งอายุไทย	 หมายถึง	

ความไม่สุขสบายด้านอารมณ์	 ความคิด	 ความรู้สึก	 และ

พฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะเหนื่อยหน่าย	 สลดหดหู่	

ท้อแท้	เศร้าหมอง	ไร้คณุค่าในตนเองของผูส้งูอายทุีเ่ป็นคนไทย	

อายตุัง้แต่	 60	 ปีขึน้ไป	 ท่ีมารับบรกิาร	ณ	แผนกผูป่้วยนอก 

โรงพยาบาลจติเวชแห่งหนึง่	 และสถานบรกิารสขุภาพจติใน

ชมุชนชานเมอืง	กรุงเทพมหานคร	และได้รบัการประเมนิภาวะ

ซมึเศร้าด้วยแบบประเมนิภาวะซึมเศร้าส�าหรับผูส้งูอายขุองกรม

สขุภาพจติ	ตัง้แต่ระดับเลก็น้อยขึน้ไป	ซ่ึงภาวะซึมเศร้าแบ่งได้

เป็น	4	ระดับ	ได้แก่	ภาวะซึมเศร้าระดับปกติ เป็นภาวะซึมเศร้า

ท่ีเกดิขึน้ได้ในคนปกตเิมือ่เผชญิกบัเหตกุารณ์ทีไ่ม่พึงพอใจหรือ

เกิดการสญูเสยีบางอย่าง	 แต่ก็สามารถปรับตวัได้ในเวลาไม่

นานนกั	 ส่วนภาวะซึมเศร้าระดับเลก็น้อย เป็นภาวะซึมเศร้าที่

สงูขึน้กว่าปกต	ิ และปรับตัวได้ยากขึน้	 ต้องใช้เวลา	 หรือมีท่ี

ปรึกษา	ส�าหรับภาวะซมึเศร้าระดบัปานกลาง เป็นภาวะซมึเศร้า

ท่ีเพ่ิมสงูขึน้	ต้องการท่ีปรกึษาหรอืได้รับการบ�าบดัท่ีถกูวธิ	ีกจ็ะ

สามารถหายได้ในเวลาอันรวดเร็ว	 ส�าหรบัภาวะซึมเศร้าระดับ

รนุแรง	เป็นภาวะซึมเศร้าทีส่งูมาก	และต้องการการบ�าบดัโดย

จติแพทย์	 ต้องใช้การบ�าบดัด้วยยาต้านเศร้า	 บางรายอาการ

รนุแรง	อาจต้องรบัไว้รกัษาในโรงพยาบาลเฉพาะทาง		

 2. ชุมชนชานเมืองกรงุเทพมหานคร	หมายถงึ	

ชมุชนท่ีอยูบ่ริเวณรอบนอกของกรุงเทพมหานคร	ได้แก่	แผนก

ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่ง	 ศูนย์บริการ

สขุภาพจติ	ท่ีต้ังอยูบ่ริเวณรอบนอกของกรงุเทพมหานคร	

	 3.	ปัจจยัทีสั่มพนัธ์กบัภาวะซมึเศร้า	หมายถงึ 

สิง่ทีม่คีวามสมัพันธ์กบัภาวะซมึเศร้าจากแนวคิดทฤษฎีและ

การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัภาวะซมึเศร้า	 ได้แก่	 ข้อมลู

ส่วนบคุคล	ด้านเพศ	อาย	ุสถานภาพสมรส	ระดบัการศึกษา	

การประกอบอาชพี	 ความเพียงพอของรายได้	 การอยูอ่าศยั	

ประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคทางกายและโรคทางจิตเวช 

การสญูเสยีบคุคลหรอืส่ิงของมีค่า	ความรูส้กึมีคุณค่าในตนเอง	

การสนบัสนนุทางสงัคม

วิธีด�าเนินการวิจัย  

 1. รูปแบบการวิจัย	 เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย	

เพื่อศึกษาระดับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ	 และศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล	 ความรู้สึกมีคุณค่าใน

ตนเอง	และการสนับสนุนทางสังคม	กับภาวะซึมเศร้าของ
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ผู้สูงอายุในชุมชนชานเมือง	กรุงเทพมหานคร

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากร	 เป็นผู ้สูงอายุท่ีมารับบริการด้าน

สุขภาพจิต	ในเขตชุมชนชานเมือง	กรุงเทพมหานคร

	 	 กลุม่ตัวอย่าง	 เป็นผูส้งูอายุท่ีมอีายต้ัุงแต่	60	 ปี

ขึ้นไป	 ท่ีมารับบริการ	 ณ	 แผนกจิตเวชผู้ป่วยนอกของ 

โรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่ง	 และศูนย์บริการสุขภาพจิต	

ชุมชนชานเมืองกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	130	 ราย	ที่มี

ภาวะซึมเศร้าทุกระดับ	 โดยประเมินจากแบบวัดภาวะ 

ซึมเศร้าส�าหรับผู้สูงอายุของกรมสุขภาพจิต	(2557)	

	 	 การคัดเลอืกกลุม่ตวัอย่าง	(inclusion criteria) 

ผูวิ้จยัคัดเลอืกกลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นผูท่ี้มอีายต้ัุงแต่	60	ปีขึน้ไป	

และมารบับรกิาร	ณ	แผนกผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลจติเวช

แห่งหนึง่	 และศูนย์บริการสขุภาพจติในเขตชมุชนชานเมือง

กรุงเทพมหานคร	 ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะ 

ซมึเศร้า	 หรอืมีประวติัการเจบ็ป่วยด้วยโรคซมึเศร้าทุกราย 

ด้วยการประเมินจากแบบประเมินภาวะซึมเศร้าส�าหรับ 

ผูส้งูอาย	ุ(กรมสขุภาพจติ	2557)	จ�านวน	130	ราย	(ตาม

ช่วงเวลาท่ีก�าหนดระหว่าง	เดอืน	มถินุายน-	ธนัวาคม	2559)	

	 	 การคัดออกจากกลุ ่มตัวอย่าง	 (exclusion 

criteria) เม่ือผูเ้ข้าร่วมวิจยัขอถอนตัวออกจากการเข้าร่วม

วิจัย	 หรือผู้เข้าร่วมวิจัยแสดงท่าทีปฏิเสธการตอบค�าถาม	

และไม่สามารถตอบค�าถามได้ด้วยวิธีต่างๆ	 แม้ผู้วิจัยจะ

พยายามอธิบายและชี้แจงข้อมูลแล้วก็ตาม

 3. เครื่องมือวิจัย  

	 	 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล	 ประกอบ

ด้วยแบบสอบถาม	4	ส่วนดังนี้

  ส่วนที่	 1	 เป็นแบบสอบถำมข้อมูลส่วน

บุคคล	 ท่ีผูว้จิยัสร้างขึน้	 ประกอบด้วยข้อมลูด้าน	 เพศ	อาย	ุ

สถานภาพสมรส	 ระดบัการศึกษา	การประกอบอาชพี	 ความ

เพียงพอของรายได้	การอยูอ่าศัย	ประวัติ	การเจบ็ป่วยด้วยโรค

ทางกาย	 และโรคทางจติเวช	 การสญูเสยีบุคคลหรือสิง่ของ 

ท่ีมค่ีา	

  ส่วนที	่2		เป็นแบบประเมินภำวะซมึเศร้ำ

ในผู้สูงอำยุ	ของกรมสุขภาพจิต	(2557)	ประกอบด้วย

ข้อค�าถามเก่ียวกับความรู้สึกพึงพอใจในการด�าเนินชีวิต	

และสถานการณ์ต่างๆ	ท่ีเกดิขึน้กบัตนเองในช่วง	1	สปัดาห์

ที่ผ่านมา	จ�านวน	30	ข้อ	คะแนนเต็ม	30	คะแนน	โดยให้

เลือกตอบว่า	ใช่หรือไม่ใช่	การคิดคะแนนคิดเป็น	1	และ	0	

คะแนน	 เกณฑ์การตัดสินคะแนน	คิดจากคะแนนรวมจาก	

30	คะแนน	หากผูต้อบได้คะแนน 0-12	ถอืว่ามรีะดบัภาวะ

ซึมเศร้าเป็นปกติ	หากผู้ตอบมีคะแนนรวม	ตั้งแต่ 13 ขึ้น

ไป ถอืว่ามภีาวะซมึเศร้า	โดยพิจารณาดงันี	้คะแนน 13-18 

มีภาวะซึมเศร้าระดับเล็กน้อย,	คะแนน 19-24	มีภาวะซึม

เศร้าระดับปานกลาง	คะแนน 25 ขึ้นไป	ถือว่ามีภาวะซึม

เศร้าระดับรุนแรง	 เครื่องมือชุดนี้	 ได้หาค่าความเท่ียงได้

เท่ากับ		0.81	 	

  ส่วนที่	3	เป็นแบบประเมินควำมรู้สึกมี

คุณค่ำในตนเอง	ของ	Rosenberg (1965)	ประกอบ

ด้วย	ข้อค�าถามจ�านวน	15	ข้อ	เป็นแบบมาตรประเมินค่า	

0-3	 เป็นการถามเกี่ยวกับความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง

ว่าตนเป็นคนมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด	โดยให้ผู้ตอบเลือก

ตอบตามความรู้สึกในสถานการณ์ต่างๆ	ว่าผู้ตอบรู้สึกเป็น

จริงเก่ียวกับตนมากน้อยเพียงใด	 เกณฑ์การคิดคะแนน	

คะแนนรวมมาก ถือว่าผู ้ตอบเห็นคุณค่าในตนเองมาก	

คะแนนรวมน้อย	 ถือว่าผู้ตอบเห็นคุณค่าในตนเองน้อย	

เครื่องมือชุดนี้	ได้หาค่าความเที่ยงได้	เท่ากับ	0.63	

  ส่วนท่ี	4	เป็นแบบประเมินกำรสนบัสนนุ

ทำงสังคม	ของ	House (1981)	ประกอบด้วยข้อค�าถาม

แบบมาตรประเมินค่า	5	ระดบั	จ�านวน	16	ข้อ	ด้านอารมณ์	

7	ข้อ	ด้านข้อมลูข่าวสาร	4	ข้อ	และด้านทรพัยากรและวัตถุ	

5	 ข้อ	 มีลักษณะเป็นข้อค�าถามเก่ียวกับความคิดเห็นและ

ความรูส้กึของผูต้อบว่า	ตนได้รบัการสนบัสนนุด้านอารมณ์	

ด้านข้อมูลข่าวสาร	และด้านทรัพยากรและวัตถุ	มากน้อย

เพียงใด	ผูต้อบสามารถเลอืกตอบได้ต้ังแต่	มากท่ีสดุ	จนถงึ

น้อยท่ีสุด	 เกณฑ์การคิดคะแนน	 คะแนนรวมมาก	 ถือว่า 
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ได้รับการสนับสนุนทางสังคมมาก	คะแนนรวมน้อย	ถือว่า

ได้รับการสนับสนุนทางสังคมน้อย	 เครื่องมือชุดนี้	 หาค่า

ความเที่ยงได้	เท่ากับ	0.97

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

	 	 เมือ่ได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการจริยธรรม 

การวิจัยในมนุษย์ของคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

กรงุเทพธนบรีุ	และโรงพยาบาลจติเวชท่ีขออนญุาตเกบ็ข้อมลู

เรยีบร้อยแล้ว	ผูว้จิยัและผูช่้วยวิจยัเป็นผูเ้กบ็รวบรวมข้อมูล	

โดยการให้กลุ่มตัวอย่างท�าแบบสอบถามเป็นรายบุคคล 

ผู้วจิยัเกบ็รวบรวมข้อมลูเร่ิมด้วยการสร้างสมัพันธภาพราย

บคุคล	ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบังานวจิยั	ประโยชน์ท่ีจะเกดิ

ขึ้น	 ท้ังแก่อาสาสมัครท่ีเข้าร่วมโครงการและประโยชน์ใน

การน�าความรู้ท่ีได้ไปใช้	จากนัน้ขอความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามด้วยความจริงใจ	 ผู้วิจัยให้อาสาสมัครอ่าน

เอกสารแบบสอบถาม	 และเปิดโอกาสให้สอบถามข้อสงสยั	

จนเข้าใจดีและลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการวจิยั	 ผูวิ้จยั

แจกแบบสอบถามให้อาสาสมคัรตอบจ�านวน	4	ชดุ	ใช้เวลา

ประมาณ	 30	 นาทีในการตอบ	 หากอาสาสมัครไม่สามารถ

อ่านหนงัสอืได้	 ผูวิ้จยัจะอ่านให้ฟัง	 และให้อาสาสมคัรตอบ

ตามความสะดวก	 อาสาสมัครให้ความร่วมมือและตอบ

ค�าถามเป็นอย่างด	ีตามช่วงเวลาท่ีก�าหนด	ได้แบบสอบถาม

ท่ีตรวจสอบความชดัเจน	จ�านวน	130	ราย	

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

	 	 วเิคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ด้วย

การหาค่าความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

การทดสอบค่าที	 ไคสแควร์	 และสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson’s product-moment correlation)

ผลการวิจัย
	 น�าเสนอผลการวิจัย	ดังนี้	

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่า	กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	ร้อยละ	72.30	

เป็นเพศชายร้อยละ	27.70	อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง	60-

65	 ปี	 ร้อยละ	 50.80	 รองลงมาอายุ	 66-70	 ปี	 ร้อยละ	

19.20		อายุ	71-75	ปี	ร้อยละ	14.60	อายุ	76-80	ร้อย

ละ	 10.80	 และอายุ	 81	 ข้ึนไปร้อยละ	 4.60	 สถานภาพ

สมรส	 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่/อยู่ด้วยกัน	 ร้อยละ	

49.00	 รองลงมามีสถานภาพหม้าย/แยกกันอยู่	 ร้อยละ	

29.20	และโสด	ร้อยละ	28.10		ส�าหรบัการศึกษาส่วนใหญ่

มกีารศกึษาระดบัต�า่กว่าปรญิญาตรี	ร้อยละ	60.00	รองลง

มาเป็นระดับปรญิญาตรี	ร้อยละ	23.85	ไม่ได้ศึกษา	ร้อยละ	

15.38	และสูงกว่าปริญญาตรี	ร้อยละ	0.76	การประกอบ

อาชีพพบว่า	 ประกอบอาชีพ	 ร้อยละ	 50.80	 ไม่ประกอบ

อาชพี	ร้อยละ	49.20	ส�าหรับรายได้ส่วนใหญ่มรีายได้	ร้อย

ละ	50.46	ไม่มรีายได้ร้อยละ	41.54	การอยูอ่าศัยส่วนใหญ่

อาศัยอยู่กับสามี	หรือภรรยา	หรือบุตร	ร้อยละ	74.62	รอง

ลงมาอยู่ตามล�าพังเพียง	ร้อยละ	14.60	และอยู่กับญาติพี่

น้อง	ร้อยละ	10.78	ส�าหรบัการเจบ็ป่วยด้วยโรคประจ�าตัว

พบว่า	ส่วนใหญ่มีโรคประจ�าตัว	ร้อยละ	66.92	 ไม่มีโรค

ประจ�าตัว	ร้อยละ	33.07	โรคประจ�าตัวที่พบมากที่สุดคือ

โรคความดนัโลหติสงู	ร้อยละ	43.10	รองลงมาคอื	โรคเบา

หวาน	 ร้อยละ	27.70	โรคไขมนัในเลอืดสงู	 ร้อยละ	19.20	

โรคข้อเข่าเสือ่ม	ร้อยละ	8.50	โรคหวัใจ	ร้อยละ	7.70	โรคไต	

ร้อยละ	3.80	และโรคอืน่ๆ	(ไทรอยด์	ธาราส	ซีเมยี	ปอดบวม	

และหอบ)	ร้อยละ	10.50	ตามล�าดบั	ส�าหรบัโรคทางจติเวช	

พบว่า	มีประวัติเคยป่วยด้วยโรคทางจิตเวช	ร้อยละ	66.90	

ไม่มปีระวตักิารเจบ็ป่วยด้วยโรคทางจติเวช	ร้อยละ	33.10	

ส�าหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสูญเสียบุคคลหรือสิ่งของในช่วง	

1	 ปีท่ีผ่านมาพบว่า	 ส่วนใหญ่ไม่มีการสูญเสียบุคคลหรือ

สิ่งของมีค่า	 ร้อยละ	 60.00	 และมีการสูญเสียบุคคลหรือ

สิ่งของมีค่า	ร้อยละ	40.00	

 2. ระดับภาวะซมึเศร้า	พบว่า	กลุม่ตัวอย่างส่วน

ใหญ่มภีาวะซมึเศร้าอยูใ่นระดบัเลก็น้อย	ร้อยละ	36.20	รอง

ลงมามีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับปกติ	ร้อยละ	33.80	ภาวะ

ซึมเศร้าระดับปานกลาง	ร้อยละ	19.20	และภาวะซึมเศร้า

ระดบัรุนแรง	ร้อยละ	10.80	จากการวเิคราะห์คะแนนเฉลีย่
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ของกลุม่ตัวอย่างในภาพรวม	พบว่า	กลุม่ตัวอย่างมคีะแนน

เฉลีย่ของภาวะซมึเศร้าอยู่ในระดบัเลก็น้อย	(คะแนนเฉลีย่	

15.18	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	เท่ากับ	6.55)		

 3. ระดบัความรูสึ้กมีคุณค่าในตนเอง	พบว่า	

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองอยู่ใน

ระดับปานกลาง	 ร้อยละ	 62.30	 รองลงมาเป็นระดับสูง 

ร้อยละ	19.20	และระดับต�่า	 ร้อยละ	18.50	ในภาพรวม 

พบว่า	 คะแนนเฉลี่ยความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของกลุ่ม

ตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง	โดยมีคะแนนเฉลี่ย	เท่ากับ	

27.11	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	8.17									

 4. ระดับการสนบัสนนุทางสังคม	ในภาพรวม

พบว่า	กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่รู้สกึว่าตนได้รับการสนบัสนนุ

ทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง	ร้อยละ	63.07	รองลงมา

อยู่ในระดับต�่า	ร้อยละ	19.23	และระดับสูง	ร้อยละ	17.70	

ตามล�าดบั	โดยมีคะแนนเฉลีย่	เท่ากบั	56.85	ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	12.01	เมือ่พิจารณารายด้านพบว่า	ด้านอารมณ์	

ส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนด้านอารมณ์อยู ่ในระดับ 

ปานกลาง	ร้อยละ	66.90	รองลงมาอยู่ในระดับสูง	ร้อยละ	

16.90	และระดับต�่า	ร้อยละ	16.20	โดยมีค่าเฉลี่ย	เท่ากับ	

27.10	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	เท่ากับ	5.12	ส�าหรับ

การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร	 ส่วนใหญ่ได้รับการ

สนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน	

ร้อยละ	82.30	รองลงมาอยูใ่นระดับต�า่ร้อยละ	10.00	และ

ระดบัสงู	ร้อยละ	7.70	ส�าหรับด้านทรพัยากรวัตถ	ุส่วนใหญ่

ได้รับ	การสนับสนุนในระดับปานกลางเช่นกัน	คือ	ร้อยละ	

63.80	รองลงมาอยูใ่นระดับต�า่	ร้อยละ	19.20	และระดับสงู

ร้อยละ	16.90

	 5.	 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะ

ซึมเศร้าในผู้สูงอายุ		พบว่า	ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความ

สมัพันธ์กับภาวะซมึเศร้า	อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิท่ี	0.05	

มีเพียงตัวแปรเดียวคือ	 การมีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรค

ทางจิตเวช	โดยพบว่า	ผู้ที่มีประวัติการเจ็บป่วยทางจิตเวช	

มคีวามสมัพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้าได้มากกว่าผูท่ี้ไม่มี

ประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช	(ดังตารางที่	1)

ตารางที่ 1	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับภาวะซึมเศร้า	 ด้วยสถิติทดสอบค่าที	 ของกลุ่ม 

	 ตัวอย่าง	

ปัจจัย (คน) คะแนนเฉลี่ย
ภาวะซึมเศร้า
Mean ± SD

เพศ  

	 -	หญิง	 94

	 -	ชาย			 36

อายุ  

	 -	≤	70	ปี		 91

	 -	71	ปีขึ้นไป		 39

การศกึษา  

	 -	ไม่ได้ศึกษา		 20

	 -	ศึกษา		 110

	 -	ต�่ากว่าปริญญาตรี		 98

	 -	ปริญญาตรีขึ้นไป		 32

15.17 ± 6.73

15.19 ± 6.12

15.11 ± 6.87

15.33 + 5.81

16.05 ± 7.05

15.02 ± 6.47

15.34 ±  6.76

14.69 ±  5.92

Mean
Difference

-0.024

-0.227

-0.647

-0.628

p-value

0.985

0.859

0.519

0.628

95%CI of Mean
Difference

-2.578 - 2.529

-2.712 - 2.265

-2.124 - 4.187

-1.996 - 3.294

n
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ตารางที่ 2	 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้ากับปัจจัยด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง	และการได้รับการสนับสนุน 
	 ทางสังคม	ด้วยสถิติไคสแควร์	

ปัจจัย (คน) คะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้า
Mean ± SD

F P-value

สถานภาพสมรส
	 -	คู่	/อยู่ด้วยกัน		 61
	 -	โสด/แยกกันอยู่		 69				
อาชีพ 
	 -	ไม่ได้ประกอบอาชีพ	 64	
	 -	ประกอบอาชีพ		 66
รายได้ 
	 -	มีรายได้			 76
	 -	ไม่มีรายได้			 54
การอยู่อาศัย 
	 -	สามี/ภรรยา/บุตร		 107
	 -	อยู่คนเดียว			 23
ประวัติโรคประจ�าตัว
	 -	ไม่มี			 46
	 -	มีโรคประจ�าตัว		 83
ประวัติโรคทางจิตเวช
	 -	ไม่มีประวัติโรคทางจิตเวช		 43
	 -	มีประวัติโรคทางจิตเวช		 87
การสูญเสีย        
	 -	ไม่มีการสูญเสีย		 78
	 -	มีการสูญเสีย		 52

14.57 ± 6.84
15.71 ± 6.28

14.91± 6.97
15.44 ± 6.15

15.66 ± 6.39
14.12 ± 6.61

14.94 ± 6.38
16.26 ± 7.34

15.09 ± 6.11
15.33 ± 6.79

13.28 ± 6.62
16.11 ± 6.34

14.71 ± 5.85
15.88 ± 7.48

20.25 ± 7.14
15.40 ± 5.36
9.60  ± 5.22

20.96 ± 5.63
14.04 ± 6.22
12.96 ± 5.13

21.522

15.00

< 0.001***

< 0.001***

-1.136

-0.533

-1.547

1.317

-0.238

-2.836

1.179

0.325

-0.644

0.190

.0383

0.844

0.020*

0.316

-3.413 - 1.140

-2.812 - 1.746

-3.869 - 0.775

-1.662 - 4.296

-2.623 - 2.146

-5.208 - 0.463

– 3.498 – 1.139

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
	 -	ระดับต�่า			 24
	 -	ระดับกลาง		 81
	 -	ระดับสูง		 25
การสนับสนุนทางสังคม 
	 -	ระดับต�่า		 25
	 -	ระดับกลาง		 87
	 -	ระดับสูง		 23

ปัจจัย (คน) คะแนนเฉลี่ย
ภาวะซึมเศร้า
Mean ± SD

Mean
Difference

p-valuen 95%CI of Mean
Difference

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

***	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.001

n

ตารางที่ 1 (ต่อ)
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	 จากตารางท่ี	 2	 พบว่า	 ปัจจยัท่ีมีความสมัพันธ์กับ

ภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี	 0.001	 ท้ัง	 2	

ตัวแปร	 คือ	 การเห็นคุณค่าในตนเอง	 และการได้รับการ

สนับสนุนทางสังคม		

	 จากตารางท่ี	3	พบว่า	ปัจจยัท่ีมคีวามสมัพันธ์กบัภาวะ

ซมึเศร้าอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิท่ี	0.001	คอื	การเหน็คุณค่า

ในตนเอง	 มีความสมัพันธ์ทางลบกบัภาวะซมึเศร้า	 โดยมีค่า 

สหสมัพันธ์ในระดบัปานกลางที	่(r =-0.567)	และการได้รับ
การสนบัสนนุทางสงัคมในภาพรวมมคีวามสมัพันธ์ทางลบใน

ระดบัปานกลางท่ี	(r =-0.454)	ส�าหรบัด้านอารมณ์	ด้าน

ข้อมูลข่าวสาร	 และด้านทรัพยากรวัตถุนั้นต่างก็มีความ

สมัพันธ์กับภาวะซมึเศร้าในทางลบที	่(r =-0.491,	-0.283	
และ-0.380	ตามล�าดบั)

สรปุผลการวจิยั
	 ข้อมูลของกลุม่ตัวอย่าง	พบว่า	คะแนนภาวะซมึเศร้า

โดยรวมของกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีภาวะซมึเศร้าอยูใ่นระดบั

เลก็น้อย	 ร้อยละ	 36.20	 โดยมคีะแนนเฉลีย่ภาวะซมึเศร้า	

เท่ากับ	15.18	ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	เท่ากับ	6.55	ส�าหรับ

การเห็นคุณค่าในตนเองส่วนใหญ่มีคะแนนการเห็นคุณค่า						

ในตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง	ร้อยละ	62.30	โดยมีคะแนน

เฉลีย่	เท่ากบั	27.11	ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	เท่ากบั	8.17	

ส�าหรับการได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม	พบว่าส่วนใหญ่มี

ความรูส้กึว่าตนได้รบัการสนบัสนนุทางสงัคมในภาพรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง	ร้อยละ	63.10	โดยมีคะแนนเฉลีย่	เท่ากบั	

56.85	ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั	12.01	

	 จากการวเิคราะห์ค่าสหสมัพันธ์ของกลุม่ตัวอย่าง	พบ

ว่า	 ปัจจยัทีมี่ความสมัพันธ์กับภาวะซึมเศร้าอย่างมีนยัส�าคญั

ทางสถติิทีร่ะดับ	0.05	มี	3	ตัวแปร	คอื	1)	การมีประวัติการ

เจบ็ป่วยด้วยโรคทางจติเวช	มีความสมัพันธ์ทางบวกกับระดับ

ภาวะซมึเศร้า	2)	การเหน็คณุค่าในตนเองมีความสมัพันธ์ทาง

ลบกับภาวะซมึเศร้าในระดบัปานกลาง	(r =	-0.567)	และ	3)	

การได้รับการสนบัสนนุทางสงัคม	 มีความสมัพันธ์ทางลบกับ

ภาวะซมึเศร้าในระดับปานกลาง	(r =-0.491)	
 

การอภิปรายผลการวจัิย
	 จากผลการวจิยัคร้ังนี	้ แสดงให้เหน็ว่า	 ผูส้งูอายใุน

ชมุชนชานเมอืง	 กรงุเทพมหานคร	 ท่ีมารบับริการ	ณ	ศนูย์

บริการสขุภาพจติ	 ส่วนใหญ่มภีาวะซึมเศร้าอยูใ่นระดบัเลก็

น้อยและระดบัปกติ	 เนือ่งจากกลุม่ตัวอย่างเป็นผูป่้วยท่ีมารับ

บรกิารสม�า่เสมอ	 ไม่ใช่ผูป่้วยท่ีอยูใ่นระยะก�าเรบิ	 แต่เป็นผูท่ี้

สามารถอยู่ในชมุชนได้	แต่มารบับรกิารติดตามการรักษาอย่าง

ตารางที่ 3	 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเฉลี่ยของภาวะซึมเศร้ากับคะแนนความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง	 และ 

	 คะแนนการสนับสนุนทางสังคม	ด้วยการหาค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ภาวะซึมเศร้า r p-value

-0.567

-0.454

-0.491

-0.283

-0.380

<0.001 ***

<0.001 ***

<0.001 ***

<0.001 ***

<0.001 ***

คะแนนความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

คะแนนการสนับสนุนทางสังคมโดยรวม

	 -	ด้านอารมณ์

	 -	ด้านข้อมูลข่าวสาร

	 -	ด้านทรัพยากรวัตถุ

***	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.001
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ต่อเนือ่ง	และมญีาตพิามาเป็นส่วนใหญ่	และยงัพบว่าผูส้งูอายุ

กลุม่นีม้รีะดบัของความรู้สกึมีคณุค่าในตนเองและได้รับการ

สนบัสนนุทางสงัคมท้ังจากญาติและครอบครัวอยู่ในระดบัปาน

กลางและสูง	 แสดงให้เห็นว่าการได้รับการสนับสนุนจาก

ครอบครัว	 และการรู้สกึว่าตนมคีณุค่า	 ท�าให้ระดบัภาวะซมึ

เศร้าอยูใ่นระดบัเลก็น้อยและปกต	ิ อย่างไรกต็าม	กย็งัพบว่า

กลุม่ตัวอย่างนีม้รีะดบัภาวะซมึเศร้ารุนแรงถงึ	 10.80	 ซ่ึงใน

จ�านวนนี	้เป็นผูท่ี้มปีระวัตเิคยเจบ็ป่วยด้วยโรคทางจติเวช	และ

ระบุว่า	 ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่	 (ข้อมูลจาก

แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล)	แม้จะพบว่ามผีูท่ี้อยูใ่นระดบั

ปานกลาง	 ร้อยละ	19.20	และรุนแรง	 ร้อยละ	10.80	และ

ต้องการการบ�าบดั	 ซึง่ถอืว่ามจี�านวนไม่น้อย	 เมือ่เทียบกบั 

ผูส้งูอายทุัว่ไป	และมีจ�านวนใกล้เคยีงกบังานวจิยัของวลยัพร	

นันท์ศุภวัฒน์	 (2552)	 ท่ีพบว่า	 ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้า 

ร้อยละ	15.60	และ	15.20	ตามล�าดบั	เมือ่พิจารณาในภาพ

รวมพบว่า	 ผูส้งูอายกุลุม่นีม้คีะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง

และได้รบัการสนบัสนนุทางสงัคมในระดบัต�า่	นอกจากนี	้จาก

การสนทนากบัญาติท่ีน�าผูป่้วยท่ีเป็นกลุม่ตัวอย่างมารบัการ

บ�าบัดพบว่ากลุม่ตัวอย่างท่ีมภีาวะซมึเศร้าระดบัต�า่	ส่วนใหญ่

มีญาติสนใจและเอาใจใส่		น�าผูป่้วยมารับบริการตามก�าหนด 

นดัหมาย	แสดงถงึการได้รบัการดแูลและเอาใจใส่ด	ี

	 มีรายงานการวิจยัของ	Blazer, D., Burchett, B., 

Service, C., & George, L.K., (1991)	ซึง่ท�าการวิจยัใน

ผูป่้วยโรคซมึเศร้า	ซึง่ถอืว่าเป็นผูท้ีม่รีะดบัภาวะซมึเศร้าสงูหรือ

ระดบัรุนแรง	ท่ีพบว่า	ผูป่้วยโรคซมึเศร้าขาดการสนบัสนนุทาง

สงัคม	และพบว่าการสนบัสนนุทางสงัคม	(Social support) 

สงัคมของผูส้งูอายจุะแคบลงตามล�าดบัและแยกตัวออกจาก

สงัคมมากขึน้	เหลอืเพียงครอบครัว	เพ่ือน	และวัดเท่านัน้	การ

เปลีย่นแปลงของสงัคมนีเ้ป็นความสญูเสยีทีม่ากท่ีสดุอย่าง

หนึ่งของชีวิต	 และการขาดการค�้าจุนทางสังคมในขณะท่ี

สขุภาพไม่ด	ี	เป็นปัจจยัเสีย่งทีส่�าคัญของการเกดิภาวะซมึเศร้า	

นอกจากนี	้Blazer, D., Burchett, B., Service, C., & 

George, L.K., (1991).	 ยงัได้ทดสอบสมมติฐานว่า	 การ

สนบัสนนุทางสงัคมมคีวามสมัพันธ์กบัภาวะซมึเศร้า	โดยการ

สุม่ตัวอย่างผูส้งูอาย	ุ331	คน	ท่ีเป็นโรคซึมเศร้าร่วมกับการ

ขาดการสนบัสนนุทางสงัคม	ใน	30	เดือนต่อมาพบว่า	กลุม่

ตัวอย่างยังมีชีวิตอยู่	 และมีการสนับสนุนทางสังคมดีขึ้น 

ผู้ป่วยเหล่านี้มีอาการดีขึ้นประมาณ	 3	 เท่าของผู้ท่ีขาด 

การสนบัสนนุทางสงัคม

	 โดยสรปุ	งานวจิยันีแ้สดงให้เหน็ว่า	ระดับภาวะซึมเศร้า

ในผูส้งูอายุยังคงมีระดับใกล้เคยีงกับการศึกษาท่ีผ่านมา	การท่ี

มีประวัติเจบ็ป่วยด้วยโรคทางจติเวช	การเหน็คณุค่าในตนเอง	

และการได้รบัการสนบัสนนุทางสงัคมทัง้ด้านอารมณ์	 ด้าน

ข้อมูลข่าวสาร	 และด้านทรพัยากรวัตถ	ุ มีผลต่อระดบัภาวะ 

ซึมเศร้าของผู ้สูงอายุ	 ดังนั้น	 สิ่งส�าคัญท่ีผู ้สูงอายุควร 

ได้รบัการดแูลทีด่กีค็อื	การได้รบัการสนบัสนนุด้านความรูส้กึ

มีคุณค่าในตนเอง	 และการได้รับการสนับสนุนทางสังคม 

ท้ังด้านอารมณ์	 ด้านข้อมลูข่าวสารและด้านทรพัยากรวตัถุ 

จะเป็นการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี	 มองเห็น

คณุค่าในตนเอง	รูส้กึว่าตนได้รบัสิง่สนบัสนนุทางสงัคมอย่างด	ี

ถือเป็นการลดการเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้าและป้องกัน 

การเจบ็ป่วยทางจติเพ่ิมขึน้

ข้อเสนอแนะการวจัิย
	 จากการวิจยัครัง้นีแ้สดงให้เหน็ว่า	 การมีประวัติการ

เจบ็ป่วยด้วยโรคทางจติเวช	ความรูส้กึมคุีณค่าในตนเอง	และ

การได้รบัสิง่สนบัสนนุ	ท้ังด้านอารมณ์	ด้านข้อมลูข่าวสารและ

ด้านวตัถ	ุโดยเฉพาะจากครอบครัวและสงัคมเป็นสิง่ท่ีมคีวาม

ส�าคญัและมีความสมัพันธ์กับภาวะซมึเศร้าอย่างชดัเจน	ดังนัน้	

สิง่ส�าคญัทีค่รอบครัวและสงัคมควรสนบัสนนุผูส้งูอายเุพ่ือส่ง

เสริมสขุภาพจติ	ลดการเกิดภาวะซึมเศร้า	ป้องกันการเจบ็ป่วย

ทางจติเวชในผูส้งูอายไุด้ดท่ีีสดุ		

	 นอกจากนีใ้นการท�าวจิยัคร้ังต่อไปควรหาปัจจยัอืน่ๆ

ทีน่่าจะมีความสมัพนัธ์กับภาวะซมึเศร้าในผูส้งูอายท่ีุเจบ็ป่วย

ด้านโรคทางกายหรอืความพิการอืน่ๆ	เนือ่งจากผูส้งูอายเุป็น 

กลุม่ท่ีมกัมปัีญหาเกีย่วกบัสขุภาพทางกาย	หรอืการเจบ็ป่วย
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ง่ายกว่าวยัอืน่ๆ	 เนือ่งจากงานวจิยันีศ้กึษาเฉพาะผูส้งูอาย	ุ ท่ี

สามารถใช้ชวิีตในชมุชนได้	 กลุม่ตวัอย่างมลีกัษณะใกล้เคียง

กัน	 ท้ังอายุ	 ระดับการศึกษา	 และศาสนา	 จึงไม่สามารถ

วเิคราะห์ปัจจยัท่ีน่าสนใจอืน่ๆ	เช่น	ปัจจยัด้านศาสนา	ซึง่เป็น

ข้อมูลท่ีน่าสนใจ	จากงานวจิยับางงานพบว่า	ผูส้งูอายทุีน่บัถอื

ศาสนาพุทธมภีาวะซมึเศร้าน้อยกว่าผูท้ีน่บัถอืศาสนาคริสต์	จงึ

ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรเฉพาะด้าน	 เช่น	 ศาสนา	

ลักษณะของการสูญเสียท่ีแตกต่างกันด้วยเหตุผลใด	 เพ่ือ

ค้นหากจิกรรมท่ีสามารถส่งเสริมสขุภาพจติของผูส้งูอายไุด้

เพ่ิมขึน้	และท่ีส�าคัญกคื็อ	การวจิยัเพ่ือพัฒนารปูแบบการเสรมิ

สร้างความรู้สกึมคีณุค่าในตนเอง	และการพัฒนาสิง่สนบัสนนุ

ทางสงัคมในผู้สงูอายตุ่อไป	

กิตติกรรมประกาศ
	 ท ้ ายที่ สุดผู ้ วิจัยขอขอบพระคุณท ่านผู ้ ช ่ วย

ศาสตราจารย์	ดร.บงัอร	เบญจาธกุิล	อธกิารบดมีหาวิทยาลยั

กรงุเทพธนบรุ	ีท่ีกรณุาอนมุตัทินุสนบัสนนุงานวจิยัคร้ังนี	้และ

ขอขอบพระคณุคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัและผูอ้�านวย

การของสถาบนัทัง้	 2	 แห่งท่ีกรุณาอนญุาตให้เกบ็รวบรวม

ข้อมูล	โดยเฉพาะผูรั้บบริการทุกรายท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างได้ให้

ข้อมูลด้วยความเตม็ใจ	ผูว้จิยัขอขอบคณุอย่างยิง่ไว้	ณ	ท่ีนี้
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